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Mae gan Gymru dreftadaeth 
naturiol gyfoethog rydym yn 
ei gwerthfawrogi am resymau 

cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd. 
Mae natur yn cyfoethogi ein bywydau ac 
yn ein darparu â gwasanaethau hanfodol: 
o’n gwarchod rhag llifogydd i beillio ein 
cnydau a’n blodau.

Mae natur ffyniannus ac amrywiol wrth 
wraidd ecosystemau iach, ond nid yw 
eu gallu i ymateb i effeithiau a darparu 
adnoddau yn ddi-ben-draw. Mae llawer  
o’n hecosystemau eisoes wedi eu diraddio.

Mae ecosystemau yn ddeinamig ac maen 
nhw’n ymateb i ystod eang o newidiadau 
allanol a phrosesau – yn eu mysg newid 
hinsawdd. Nid ydym bob amser yn deall 
sut mae cynefinoedd, rhywogaethau 
a phrosesau naturiol yn rhyngweithio 
mewn gweoedd neu gadwyni cymhleth. 
Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod 
ecosystemau sydd mewn iechyd ecolegol 
da yn darparu adnoddau a gwasanaethau 
naturiol i bobl, ac yn cryfhau ein gallu 
i wrthsefyll newidiadau hinsoddol a 
newidiadau eraill.

Yn ogystal â llawer o resymau 
ymarferol dros warchod rhywogaethau, 

Mae natur yn bwysig

“Mae’r byd naturiol, ei fioamrywiaeth a’i  
ecosystemau hanfodol yn hynod o bwysig  
i’n lles a’n ffyniant economaidd.”²

Mae pobl yn caru natur
Mae agweddau’r cyhoedd a chefnogaeth i fyd natur yn 
adlewyrchu’r ystod o resymau pam fod cadwraeth natur yn bwysig:

 Mae 88% o boblogaeth y DU yn credu bod 
bioamrywiaeth yn angenrheidiol ar gyfer 
cynhyrchiant nwyddau megis bwyd, tanwydd a 
meddyginiaethau.

 Mae 90% yn teimlo bod ein lles a’n hansawdd 
bywyd yn seiliedig ar fyd natur a bioamrywiaeth.

 Mae 94% yn cytuno bod gennym oblygiad moesol i 
ddod â cholledion mewn bioamrywiaeth i ben.¹

Mae tirlun, amgylchedd a 
bywyd gwyllt Cymru ymysg 
ei hadnoddau mwyaf 
gwerthfawr sydd werth dros 
£8 biliwn i economi Cymru. 
Ond mae hyd yn oed yn fwy 
gwerthfawr na hynny i ni ...”4

cynefinoedd a safleoedd pwysig, sydd yn 
aml yn cael eu dibrisio a’u hanwybyddu, 
mae achos ethegol cryf dros gadwraeth 
natur. Mae pobl yn gosod gwerth ar fyd 
natur er ei fwyn ei hun ac mae 94% o 
boblogaeth y DU yn credu bod gennym 

oblygiad moesol i ddod â cholledion 
mewn bioamrywiaeth¹ i ben.

Fodd bynnag, rydym yn cymryd mwy 
o’r byd naturiol nag rydym yn ei roi’n ôl, 
gan adael llai i genedlaethau’r dyfodol a 
chyfaddawdu ein gallu i ateb Amcanion 
Lles Cymru³.

Mewn rhai achosion, rydym yn gwthio 
adnoddau naturiol y tu hwnt i’w trothwy 
ac mae’n bosib na fyddan nhw byth 
yn gallu adfer eu hunain. Mewn eraill, 
rydym yn eu defnyddio i gyd. Mae angen 
i ni fynd i’r afael â’r diffyg rydym wedi 
ei greu ym myd natur a throsglwyddo 
gwlad sy’n gyfoethocach o ran byd  
natur i’r genhedlaeth nesaf.

Mae mynediad i fannau gwyrdd a glas 
yn gwella ein hiechyd a’n lles, ac yn 
helpu i ddatblygu ein perthynas gyda’r 
byd naturiol
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yn ddigamsyniol, ar draws y rhan fwyaf 
o grwpiau tacsonomig, bod bywyd 
gwyllt yn parhau i brinhau. Er enghraifft, 
mae dros draean o holl rywogaethau’r 
goedlan y gellid eu hasesu yn prinhau; 
mae mwy nag un o bob chwech o 
blanhigion Cymru’n cael eu hystyried 
fel rhai sydd mewn perygl; mae 63% 
o loÿnnod byw Cymru yn prinhau; ac 
mae traean o holl wyfynod eang eu 
dosbarthiad Cymru yn prinhau6.

Mae tacsa eraill yn dangos tueddiadau 
tebyg, ond un o’r negeseuon cryfaf 
oedd bod angen i ni wybod mwy am 
dynged byd natur Cymru.

Yn y ddogfen hon, mae cyrff 
amgylcheddol yn ymrwymo i fonitro 
pellach, yn enwedig drwy gyfrwng 
rhaglenni gwyddoniaeth dinasyddion, 
ac adrodd yr wybodaeth ddiweddaraf  
i’r adroddiad Sefyllfa Byd Natur. 
Mae angen ymrwymiad hefyd ar 
y llywodraeth ac asiantaethau ac 
ymrwymiad gan academyddion i  
ddeall cyflwr byd natur Cymru’n well.

Mae Asesiad Ecosystem Cenedlaethol 
y DU2 yn darparu dadansoddiad 

Yn 2013, daeth 25 o gyrff 
cadwraeth ac ymchwil natur 
y DU ynghyd i gynhyrchu’r 

adroddiad Sefyllfa Byd Natur i adrodd ar 
gyflwr presennol ein bywyd gwyllt5. Yn 
yr adroddiad arloesol hwn, amlygwyd 
prinhad sylweddol mewn poblogaethau, 
gan beri cryn bryder, a datgelwyd bod 
llawer mwy o rywogaethau yn prinhau 
nag yn cynyddu yn y DU, yn cynnwys 
rhywfaint o’n hoff fywyd gwyllt.

Roedd tueddiadau yng Nghymru yn 
debyg iawn i’r rhai yng ngweddill y DU i 
raddau helaeth ac maen nhw’n dangos 

gwrthrychol o fuddion yr amgylchedd  
i fyd natur ei hun, cymdeithas a  
ffyniant economaidd.

Gyda’i gilydd, mae’r buddion lluosog 
hyn yn cynrychioli adnodd sylweddol 
i Gymru. Fodd bynnag, gyda chymaint 
o’n bywyd gwyllt o dan bwysau ac yn 
prinhau, mae’r buddion yma’n cael 
eu cwtogi neu mae’n bosibl y byddan 
nhw’n diflannu’n gyfan gwbl.

Pwysau ar fyd natur
Mae pum prif ffurf o bwysau ar  
fyd natur7:

 newid mewn cynefin (colli, diraddio  
a darnio)

 newid hinsawdd
 llygredd
 gor-ecsbloetio
 rhywogaethau ymledol anfrodorol.

Gyrrir yr holl bwysau yma gan 
ein patrymau defnyddio ac maen 
nhw’n cael eu gwaethygu gan ein 
digysylltiad cynyddol â byd natur. Mae’r 
ddogfen hon yn nodi gweithrediadau 
angenrheidiol i fynd i’r afael â’r pwysau 
yma a galluogi byd natur i adfer ei hun.

Ein hymateb
Yn y ddogfen hon, ein “Hymateb”, 
rydym yn rhestru rhai o’r gweithrediadau 
allweddol y mae’n rhaid i gyrff y sector 
cyhoeddus yng Nghymru eu derbyn 
fel sail ar gyfer cynllun effeithiol dros 
adferiad byd natur Cymru.

Seilir y gweithrediadau hyn ar 
ddadansoddiad manwl o fecanweithiau 
cadwraeth sy’n bodoli eisoes a sut 
y gellir eu gwella. Am restr lawn o’r 
gweithrediadau a manylion ynglŷn â  
sut y rhoddwyd y dadansoddiad ar 
waith, gweler ein hadroddiad llawn8  
os gwelwch yn dda.

Mae gan y sector preifat hefyd rôl 
bwysig i’w chwarae wrth achub byd 
natur. O ganlyniad, bydd cyrff sy’n 
cymryd rhan yn y bartneriaeth Sefyllfa 
Byd Natur yn cydweithio gyda busnesau 
allweddol i adnabod dulliau o alluogi’r 
sector i helpu i wella tynged byd natur 
ledled y DU.

Mae natur mewn trafferth

Darganfyddiadau allweddol adroddiad Sefyllfa Byd Natur

 Roedd 60% o’r 3,148 rhywogaeth a aseswyd wedi 
prinhau yn y 50 mlynedd diwethaf, ac roedd 31% 
wedi prinhau’n ddifrifol.

 Mewn Dangosydd Watchlist newydd a oedd yn 
asesu sefyllfa 155 o rywogaethau â blaenoriaeth 
dangoswyd eu bod wedi prinhau o 77% yn y 40 
mlynedd diwethaf.

 Credir bod risg y bydd un o bob deg o’r 6,000 
rhywogaeth a aseswyd wrth ddefnyddio meini 
prawf cyfoes y Rhestr Goch yn diflannu o dir y DU.

 Rydym yn gwybod llai am rai grwpiau tacsonomig 
fel infertebratau nad ydyn nhw’n bryfed, ffwng a 
llawer o rywogaethau morol. Ond os ydyn nhw’n 
dilyn y tueddiadau rydym yn gwybod amdanyn 
nhw, yna mae’n debygol eu bod hwythau hefyd  
yn dioddef prinhad sylweddol.
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Mae’r wennol ddu’n prinhau’n 
gyflym yng Nghymru



RYDYM YN ARGYMELL BOD 
RHAID I LYWODRAETH CYMRU:

1. Nodi gweledigaeth 
ysbrydoledig

6. Arwain drwy 
esiampl

7. Adfywio ein 
hamcanion lles

3. Darparu 
rhwydwaith o 
fannau arbennig i 
fyd natur

8. Integreiddio 
adferiad byd natur 
ledled y fframwaith 
polisi cenedlaethol

9. Defnyddio 
cronfeydd 
cyhoeddus yn 
weithredol dros 

 fyd natur

5. Cefnogi dysgu yn 
yr awyr agored er 
mwyn helpu plant i 
gysylltu â byd natur

10. Buddsoddi yn 
ein casgliad o 
wybodaeth am 
adnoddau naturiol 
a thystiolaeth

4. Galluogi pobl i 
elwa o fyd natur

Datgelwyd yn yr adroddiad 
Sefyllfa Byd Natur ym mhle’r 
ydym nawr, ac mae bellach 

angen cynllun arnom i ddangos i le  
y dylem fynd.

Rydym yn croesawu Deddf Lles 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, 
sy’n ei gwneud yn glir bod cynnal a gwella 
“amgylchedd naturiol bioamrywiol” yn 
nod datblygu cynaliadwy9, i’w wireddu 
gan y sector cyhoeddus. Y cam nesaf 
yw diffinio priodoleddau allweddol yr 
amcan hwn, fel bod modd rhoi cynlluniau 
priodol ar waith a monitro cynnydd. Yn y 
pum mlynedd hyd at 2020, dylid sicrhau 

cynnydd tuag at ateb ymrwymiadau 
Cymru fel rhan o Strategaeth 
Fioamrywiaeth yr UE10 ac Aichi11. Dylai hyn 
gynnwys datblygiad cynllun Cymru ei hun 
dros adferiad bioamrywiaeth erbyn 2050.

Er mwyn gwireddu’r amcan hwn, mae 
angen camau clir. Yn gyntaf, mae’n 
rhaid i Lywodraeth Cymru gydweithio 
gyda phartneriaid a rhanddalwyr i 
ddatblygu a gweithredu cynllun tymor 
hir i adfer byd natur Cymru. Yn ail, dylai 
gynnal trafodaethau gyda llywodraeth 
y DU a llywodraethau gwladol eraill 
ar faterion nad ydyn nhw wedi eu 
datganoli, yn ogystal â sicrhau bod 

cynlluniau Llywodraeth y DU i adfer 
bioamrywiaeth ledled y pedair gwlad 
yn rhoi gweithrediadau ar waith sy’n 
cefnogi, gwella ac adfer byd natur 
Cymru. Yn drydydd, mae angen datblygu 
cynllun cydlynol i ateb ein hoblygiadau 
rhyngwladol a rennir gennym ledled y DU.

Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi 
rhestru 10 prif ofyniad allweddol i’r 
sector cyhoeddus yng Nghymru. Bydd 
gwireddu’r gweithrediadau yma’n 
darparu sail gadarn i ateb ymrwymiadau 
cenedlaethol a rhyngwladol dros 
gadwraeth bioamrywiaeth a 
chenedlaethau’r dyfodol. 

Ein gweledigaeth dros natur

2. Gweithredu 
deddfwriaeth 
natur yn ogystal 
â’i hamddiffyn a’i 
datblygu’n llawn



I sicrhau ei adferiad, mae angen i 
Lywodraeth Cymru gymryd nifer  
o weithrediadau dros fyd natur.

1 Nodi gweledigaeth 
ysbrydoledig

Er bod gennym amcan clir i sicrhau 
“amgylchedd naturiol bioamrywiol” mae 
angen arnom hefyd ddiffiniad clir a rennir 
gennym ynglŷn â beth yw llwyddiant. 
Mae gosod amcan clir yn hanfodol ar 
gyfer gweithredu ar y cyd, a chredwn mai 
rôl y Llywodraeth yw arwain hyn drwy ei 
Chynllun Adfer Byd Natur. 

Dylai’r cynllun hwn nodi’n amlwg 
y gweithrediadau sydd eu hangen 
arnom gan y llywodraeth, busnesau, 
tirfeddianwyr, sefydliadau a chymdeithas 
sifil i sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol:

 Yn derbyn gwlad sy’n gyfoethocach o 
ran byd natur – gyda thargedau ar gyfer 
cynefinoedd iach, rhywogaethau sy’n 
ffynnu a rhwydwaith ecolegol o leoliadau 
arbennig a reolir yn dda (o’r lefel leol i 
lefel genedlaethol).

 Yn cynnwys pobl sydd â chysylltiad â 
 byd natur, sy’n gwerthfawrogi bywyd 

gwyllt a mannau gwyllt, ac sy’n elwa o’r 
iechyd, cyfoeth a ffyniant a ddarperir 
ganddyn nhw.

 Yn cynnwys pobl sy’n gwneud 
penderfyniadau ac sy’n cydnabod bod 
adfer byd natur yn ateb allweddol i rai o’n 
problemau cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol mwyaf dwys.

Dylai’r cynllun nodi llwybr clir yn cynnwys:

 Cerrig milltir pum-mlynedd ac 
adroddiadau rheolaidd yn seiliedig ar 
dystiolaeth i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru a’r cyhoedd yng Nghymru.

Mae ambell i weithred a gynigir gennym 
yn y ddogfen hon yn newydd, ond yn ein 
dadansoddiad datgelwyd hefyd yr angen 
am well defnydd o adnoddau sy’n bodoli 
eisoes, a gwell gweithredu a gorfodaeth o 
ddeddfwriaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd. 
Mewn llawer achos, mae angen newid 
mewn ymddygiad yn hytrach na newid 
technegol, a bydd mynd i’r afael â hyn yn 
ein galluogi i gynyddu ein hymdrechion i 
wneud mwy dros fyd natur.R
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Tegeirianau bera Anghenion natur



2 Gweithredu, amddiffyn a 
datblygu deddfwriaeth fyd 

natur yn llawn
Mae cyfleoedd lu i ddefnyddio 
deddfwriaeth bresennol yn fwy 
effeithiol; i sicrhau gwarchodaeth 
bioamrywiaeth yn ogystal â defnydd 
cynaliadwy o adnoddau naturiol.

Lle mae gennym waelodlin rydym yn  
ei ddeall ac sydd wedi’i reoli, mae  
mwy o botensial i ddatblygu 
marchnadoedd ar gyfer nwyddau  
a gwasanaethau ecolegol12.

Mae angen i ni wella gorfodaeth a 
gweithrediad deddfwriaeth sy’n  
bodoli eisoes yma yng Nghymru, a 
sicrhau bod deddfwriaeth newydd 
yn atgyfnerthu ac yn ymestyn 
deddfwriaeth cadwraeth natur 
presennol. Dylai hwn ganolbwyntio ar:

 Y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 
Gwlad (1981) (a adolygwyd*) – yn 
benodol, sicrhau gweithredu llwyr 
o’i darpariaethau ar gyfer rheoli 
safleoedd gwarchodedig (yn cynnwys 
monitro ac adrodd yn ôl).

 Gweithredu llawn o reoliad yr UE ar 
rywogaethau anfrodorol ymledol  
– yn benodol, cyflwyno mesurau mwy 
effeithiol i rwystro rhywogaethau fel 
hyn rhag cyrraedd.

 Deddf Newid Hinsawdd 200813 

– yn benodol, sicrhau gweithredu 
llawn o Gynllun Addasu Adrannol 
yr Amgylchedd Naturiol ar newid 
hinsawdd, a wireddir drwy bolisi 
cenedlaethol, cynlluniau yn seiliedig 
ar ardal a chynlluniau lles lleol.

 Sicrhau bod deddfwriaeth newydd 
yn atgyfnerthu ac yn ymestyn 
deddfwriaeth byd natur presennol 
drwy dargedau clir, atebolrwydd ac 
adrodd yn ôl – i gyd yn gysylltiedig 
â’r “cynllun dros adfer byd natur”  
y cyfeirir ato yn yr adran flaenorol.

* Yn fwyaf nodedig y Ddeddf Cefn Gwlad a 

Hawliau Tramwy (2000), Deddf Amgylcheddau 

Naturiol a Chymunedau Gwledig (2006) 

a Rheoliad Cadwraeth Cynefinoedd a 

Rhywogaethau (2010).

Cynhaliwyd ein harolwg, a’n 
trafodaethau gydag arbenigwyr, 
ar ddiwedd 2014 ac ar ddechrau 
2015, pan roedd yr UE a’i gwledydd 
sy’n aelodau yn trafod dyfodol y 
Cyfarwyddebau Adar a Chynefinoedd  
(a elwir y Cyfarwyddebau Natur). 

Roedd cytundeb clir bod y 
Cyfarwyddebau Natur yn dda i bobl,  
yn dda i fyd natur ac yn dda i fusnes14. 

Felly, y brif flaenoriaeth dros 
ddeddfwriaeth sydd eisoes yn 
bodoli yw:

 Gwrthsefyll ymgeision i wanhau 
Cyfarwyddebau Natur yr UE, a 
gweithio i wella eu gweithredu  
yng Nghymru er mwyn sicrhau 
adferiad ein rhywogaethau a’n 
cynefinoedd pwysicaf haf at  
statws cadwraeth ffafriol.

3 Darparu rhwydwaith  
o fannau arbennig ar  

gyfer byd natur
Mae angen i ni sicrhau rhwydwaith 
ecolegol gydlynol o safleoedd 
arbennig, gan integreiddio mannau 
gwarchodedig, defnydd cynaliadwy 
a chynefinoedd naturiol, ar dir ac ar 
y môr, a sicrhau eu bod yn cael eu 
rheoli’n effeithiol.

Mae gan Gymru dreftadaeth naturiol 
gyfoethog, cyfran uchel ohoni o 
bwysigrwydd rhyngwladol. Saif llawer 
ohoni o fewn safleoedd gwarchodedig, 
yn amrywio o leiniau bach ond amrywiol 
o laswelltir naturiol, i arwynebeddau 
enfawr o fynydd a rhostir.

Er nad yw’r mannau gwarchodedig 
hyn yn gwarchod ein planhigion a’n 
hanifeiliaid pwysig i gyd ar hyn o bryd 
(mae llawer o waith i’w wneud eto yn yr 
amgylchedd morol, er enghraifft), maen 
nhw’n ffurfio sail gref ar gyfer cynnal 
tirluniau a morluniau iach a gwydn. 

Anghenion natur
Mae Cymru’n bwysig yn rhyngwladol 
am fywyd gwyllt ei moroedd, yn 
cynnwys yr aderyn drycin Manaw

C
h

ris G
om

ersall (rsp
b

-im
ag

es.com
)



Gyda buddsoddiad priodol a rheolaeth 
dda, fe all safleoedd gwarchodedig 
fod wrth wraidd rheolaeth adnoddau 
naturiol ac adferiad byd natur. Er bod 
angen gwneud rhywfaint o waith 
dynodi, rhaid i falans yr ymdrech 
yng Nghymru olygu sicrhau bod ein 
safleoedd gwarchodedig yn cael eu 
rheoli’n dda. 

Mae sefydlu rhwydwaith ecolegol 
gydlynol o fannau arbennig i fyd natur, 
ar y tir ac ar y môr, yn gyson gyda’r 
syniadau ecolegol gorau mewn rhannau 
eraill o’r DU ac yn Ewrop.

Rydym yn argymell bod Llywodraeth 
Cymru:

 Yn comisiynu Cyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC) i gwblhau asesiad yn seiliedig 
ar arwynebedd o gyflwr a chysylltedd 
ecolegol y rhwydwaith o safleoedd 
gwarchodedig yng Nghymru,  
er mwyn: 

 Penderfynu ar rôl yr ystod lawn  
o safleoedd o fewn y rhwydwaith, 
yn cynnwys safleoedd gwirfoddol 
(anstatudol).

 Adnabod y cysylltiadau coll  
yn y rhwydwaith ar bob graddfa 
(ar dir ac ar y môr), dynodi’r 
rhain fel safleoedd newydd  
neu ychwanegu nodweddion 
newydd i safleoedd sy’n bodoli’n 
barod, er mwyn optimeiddio 
a chysylltu’r rhwydwaith o 
safleoedd gwarchodedig.

 Sefydlu monitro systemataidd o 
bob safle gwarchodedig i alluogi 
rheolaeth effeithiol, gorfodaeth 
ac adrodd ar eu cyflwr. Mae 
bioamrywiaeth yn elfen allweddol 
o dreftadaeth naturiol Cymru, ac 
mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru 
dderbyn cyfrifoldeb dros ei 
fonitro a’i warchod.

 Datblygu a gweithredu cynllun 
strategol dros greu ac adfer 
cynefin (gyda chysylltedd 
yn gydran ganolog), gyda 
chefnogaeth Llywodraeth Cymru, 
prifysgolion Cymru a’r sector 
amgylcheddol, fel rhan o reoli 
adnoddau naturiol yn unol â’r 
dull o weithredu’n ôl yr ardal.
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Chwilen ddaear las

Mae Cors Ddyga yn un o safloedd pwysicaf y DU i blanhigion y gwlyptir 



Rhaid sicrhau mai’r amcan trosfwaol yw 
sicrhau, erbyn 2020, gweithredu deddfau 
cenedlaethol a rhyngwladol i sicrhau 
rheolaeth effeithiol o rwydwaith o 
safleoedd sy’n cynrychioli rhywogaethau 
a chynefinoedd sy’n bwysig yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Yn y tymor byr, dylai o leiaf chweched 
ran o’r tir gael ei reoli’n effeithiol dros 
fyd natur. Fe all y mannau hyn fod 
yn amlbwrpas a darparu buddion lu, 
ond fe ddylen nhw ganolbwyntio’n 
bennaf ar gadwraeth natur. Bydd 
mannau gwarchodedig sydd wedi 
eu rheoli’n dda, ac sy’n gwireddu 
cadwraeth natur effeithiol, yn sicrhau 
buddion cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol. Fe ddylen nhw fod wrth 
wraidd rheolaeth gynaliadwy o adnoddau 
naturiol, gan helpu Cymru i wireddu 
datblygu cynaliadwy.

Ar gyfer y tymor hir, dylai Llywodraeth 
Cymru fod yn berchen ar gynllun clir ac 
fe ddylai fod yn cymryd camau i alluogi 
cenedlaethau’r dyfodol i reoli’r tir a’r môr 
yn gynaliadwy.
 

4 Galluogi pobl i elwa  
o fyd natur

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ystyried 
eu hunain yn naturiol yn rhan o fyd 
natur15. Mae bod yn rhan o fyd natur 
ac ymwneud â natur yn sicrhau cyfoeth 
o fuddion dros iechyd dynol, lles a 
hafaledd cymdeithasol16,17.

Gydag argyfyngau megis gordewdra 
eang ac iechyd meddwl yn fygythiadau 
i gymdeithas, mae gan amgylchedd 
naturiol iach ran hanfodol i’w chwarae 
wrth helpu i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Felly, rydym yn argymell:

 Erbyn 2018, bod o leiaf 1% o 
gyllideb iechyd y cyhoedd wedi ei 
fuddsoddi mewn defnyddio gwerth 
adferol yr amgylchedd naturiol 
i ddarparu atebion iechyd sy’n 
gost effeithiol. Dylai hyn gynnwys 
ymrwymiad i wella iechyd y cyhoedd 
yn lleol drwy gynyddu hyd a lled, 
ansawdd a hygyrchedd i fannau 
naturiol ym mhob pentref a thref yng 
nghefn gwlad. 

Cysylltiad â byd natur

Un o’r bygythiadau mwyaf i fyd natur 
yw datgysylltiad cynyddol cymdeithas 
â’r byd naturiol, sy’n ychwanegu 
at ffurfiau eraill o bwysau ar yr 
amgylchedd naturiol, yn ogystal â 
chymdeithas ac economi Cymru. 

 Tydi un o bob pedwar o blant ddim 
yn chwarae yn yr awyr agored ac 
mae ychydig o dan 90% o blant 
Cymru wedi eu datgysylltu o’r 

 byd naturiol. Plant Cymru sydd  
â’r cysylltiad lleiaf â byd natur  
yn y DU18.

 Amcangyfrif cyfanswm cost 
problemau iechyd meddwl yng 
Nghymru yw £7.2 biliwn.

 Mae diffyg ymarfer corff yn 
costio amcangyfrif o £650 
miliwn i Gymru bob blwyddyn.

Mae byd natur yn brif ffactor dros 
ysgogi ymarfer. Mae profiadau o’r 
awyr agored a chysylltiad gyda byd 
natur yn gwella datblygiad addysgiadol, 
cymdeithasol a chorfforol, ac yn 
cyfrannu’n sylweddol at iechyd  
meddwl a lles. 

 Cytunodd 92% o bobl yng 
Nghymru ei bod yn bwysig bod 
plant yn cael profiadau yn yr  
awyr agored heddiw.

 Cytunodd 78% o bobl yng 
Nghymru y dylai ysgolion chwarae 
rôl mewn sicrhau bod plant yn 
cael y profiadau hyn o fyd natur19.

C
ol

in
 P

al
m

er
 P

h
ot

og
ra

p
hy

 /
 A

la
m

y

Mae monitro safleoedd bywyd gwyllt pwysig 
yn rhan hanfodol o'u cadwraeth
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Mae dysgu o fywyd gwyllt o fudd i’n plant a 
dyfodol byd natur.



5 Cynyddu cysylltiad pobl  
â byd natur

Er mwyn i sefyllfa byd natur wella, mae 
arnom angen cymdeithas lle mae mwy o 
bobl yn pryderu am ei gyflwr; yn deall y 
bygythiadau sy’n ei wynebu a’r buddion  
a geir ganddo; ac sydd wedi eu grymuso  
i weithredu ar ei ran. Bydd plant yn dod  
yn warchodwyr yr amgylchedd naturiol, 
felly mae’n rhaid i’n gweledigaeth tymor 
hir gynnwys gweithredu er mwyn iddyn 
nhw ddysgu am fyd natur, a chysylltu  
â byd natur. Rydym yn argymell y  
dylai’r Llywodraeth:

 Wella Adran 99 o Ddeddf Addysg 
2002, i gynnwys dysgu yn yr awyr 
agored a gofalu am fywyd gwyllt a’r 
amgylchedd naturiol fel un o anghenion 
“cwricwlwm cytbwys sydd â sail eang” 
ar gyfer pob ysgol yng Nghymru.

 Ddatblygu ariannu adnoddau awyr 
agored (yn cynnwys costau teithio), 

 fel bod pobl yn gallu mynd i’r awyr 
agored a phrofi byd natur, ac elwa  
o’r buddion o ran iechyd a ffyniant  
a ddarperir ganddo.

Mae angen mwy o gefnogaeth ar fyd 
natur hefyd gan y rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau allweddol o fewn y 
llywodraeth, a’r sectorau busnes a chyrff 
anllywodraethol (ANLl). Bydd angen 
fframweithiau a mecanweithiau sefydliadol 
cryf ar y gefnogaeth hon, i’n galluogi ni i 
osod mwy o werth ar fyd natur a’i ystyried 
ledled pob sector, yn ogystal â’r arfau i 
gynnwys byd natur yn ein cynlluniau ar 
gyfer y dyfodol.

6 Arwain drwy esiampl
Rhaid i bob corff sector cyhoeddus 

yng Nghymru sicrhau bod adferiad byd 
natur yn rhan hanfodol o bob rhaglen a 
phroject pwysig. Rydym yn argymell bod 
rhaid i Lywodraeth Cymru:

 Fuddsoddi’n uniongyrchol mewn 
rheolaeth ymarfer gorau dros 
fioamrywiaeth ar ei stad ei hun, gan 
roi i’w gyrff gwireddu’r adnoddau 
a’r mandadau i arwain gallu Cymru i 
wireddu ei hamcanion cadwraeth ar 
safleoedd gwarchodedig.

 Dylai’r Llywodraeth, CNC ac awdurdodau 
lleol integreiddio cadwraeth natur 
i’w gweithgareddau gweithrediadol a 
rheoliadol sy’n effeithio ar reolaeth tir, 
dŵr, coedydd a’r môr. 

Yn aml, gellir mesur ein perthynas â byd natur yn ôl 
presenoldeb (neu ddiffyg presenoldeb) blodau gwyllt 
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7 Adfywio ein hamcanion lles
I wireddu amcanion Deddf Lles 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
(Deddf LlCD), mae angen i ni gynnwys 
targedau statudol dros rywogaethau, 
cynefinoedd a safleoedd arbennig yn  
y Mesur Amgylchedd (Cymru).
 
Rhaid i ni hefyd sefydlu cyfrifoldebau 
clir ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC) i wireddu adferiad byd natur. 
Mae Deddf 2015 yn ein darparu â 
llwyfan i sicrhau ein bod yn parhau i 
fynd i’r afael â phrinhad bioamrywiaeth, 
a chynyddu’r lefel o weithredu ledled 
pob maes er mwyn i ni allu trosglwyddo 
byd sy’n gyfoethocach o ran byd natur  
i genedlaethau’r dyfodol. 

I sicrhau’r cyfle hwn, dylai’r Mesur 
Amgylchedd (Cymru):

 Fod yn hollol glir bod dod â 
cholledion mewn bioamrywiaeth 
i ben a gwrthdroi colledion mewn 
bioamrywiaeth yn hanfodol i’r amcan 
“rheolaeth gynaliadwy o adnoddau 
naturiol”, a nodi cyfrifoldebau 
clir felly i CNC i wireddu adferiad 
bywyd gwyllt Cymru (yn cynnwys 
rhywogaethau a chynefinoedd o  
dan fygythiad ac â blaenoriaeth).

 Ei gwneud yn ofynnol fod Gweinidogion 
Cymreig yn gwireddu targedau 
statudol ar gyfer adferiad byd natur 
erbyn 2050, i sicrhau cynnydd mewn 
bioamrywiaeth (yn seiliedig ar fynegai 
o rywogaethau â blaenoriaeth) a bod 
safleoedd gwarchodedig yn cyrraedd 
cyflwr ffafriol. Mae’r arfau o fewn y 
Mesur – y Polisi Adnoddau Naturiol 
Cenedlaethol (PANC), adroddiad Cyflwr 
Adnoddau Naturiol (CAN), a’r dull o 
weithredu’n ôl yr ardal dan arweiniad 
CNC – yn darparu fframwaith ar gyfer 
gosod ac adrodd yn erbyn cerrig milltir 
rheolaidd, a datgrynhoi cerrig milltir 
cenedlaethol i lefel ardal.  

8 Integreiddio adferiad byd 
natur ledled y fframwaith 

polisi cenedlaethol
Dylai Cynllun Adferiad Byd Natur Cymru 
(Strategaeth Fioamrywiaeth Cymru) 
gynnwys amcanion clir dros wireddu 
adferiad byd natur. Dylid cysylltu’r 
rhain drwy gyfrwng y targedau a osodir 
yn y Fframwaith Polisi Cenedlaethol, 
a sefydlir gan y Mesur Amgylchedd 
(Cymru). Bydd y targedau hyn yn 
darparu manylder, cyfeiriad a rheoliad  
ar gyfer y targedau pennawd a osodir  
yn y ddeddfwriaeth.
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Iâr fach amryliw

Mae natur Cymru wrth wraidd 
tirweddau byw sy'n ffynnu



Rydym yn argymell:

 Bod arian cyhoeddus sydd ar gael 
ar gyfer adferiad byd natur yn 
cael ei ganolbwyntio ar wireddu’r 
blaenoriaethau a benderfynwyd yng 
Nghynllun Adferiad Natur Cymru.

 Y dylai cyrff cyhoeddus gydweithio’n 
agos gyda’r sectorau gwirfoddol 
ac anllywodraethol ar y rhaglenni 
adfer â blaenoriaeth. Bydd hyn yn 
sicrhau’r defnydd gorau posibl o 
arian cyhoeddus a’i fod yn cael 
ei ddefnyddio i ddod ag arian 
ychwanegol i mewn drwy gyfrwng 
grantiau pwysig ac apeliadau.

9 Defnyddio cronfeydd 
cyhoeddus mewn ffordd 

weithredol dros fyd natur
Mae angen i ni ddarparu anogaeth i 
fusnesau a chymunedau sy’n helpu 
byd natur. Dylid gwireddu hyn drwy 
dargedu effeithiol ac uwchraddio 
cynlluniau amaeth-amgylcheddol 
megis Glastir, a ariennir drwy gyfrwng 
y Polisi Amaeth Cyffredin (PAC), a 
gweithredu ymarferol a chynaliadwy 
o’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC). 
Mae darparu anogaeth yn allweddol er 
mwyn annog a chynnal rhai i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau rheoli 
adnoddau naturiol ac (ochr yn ochr 
â mannau cychwyn rheoliadol clir) 
sefydlu marchnadoedd a all dalu am 
wasanaethau ecosystem. Fodd 
bynnag, mae’r gallu i ddarparu buddion 
sydd ag effaith ddigonol ar y lefel leol 
yn brif her20.

Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno 
ystod o ddulliau dros ddosrannu 
cronfeydd cyhoeddus i dalu am 
nwyddau cyhoeddus. Dylid defnyddio’r 
rhain i ddarparu anogaeth i aelodau 
o fusnesau a chymunedau, megis 
ffermwyr a physgotwyr, sy’n helpu  
byd natur. Rydym yn argymell:

 Cynyddu cefnogaeth dros reolaeth tir 
cynaliadwy drwy:

 Barhau i drosglwyddo’r uchafswm 
nawdd o Biler I i Biler II y PAC, a 
sicrhau bod gweithrediadau Piler 
I yn gwarchod ac yn adfer byd 
natur drwy gyfrwng cynlluniau 
rheolaeth tir.

 Cefnogi Llywodraeth y DU i  
lobïo sefydliadau’r UE i ymestyn  
y gallu i drosglwyddo nawdd o 
15% i o leiaf 25% yn y cyfnod 
PAC presennol.

Mae tystiolaeth ddiwrthdro ledled yr 
UE i ddangos bod cynlluniau amaeth-
amgylcheddol wedi eu teilwra o fudd i 
rywogaethau a chynefinoedd targed21. 

Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth 
Cymru:

 Ddefnyddio’r nawdd cynyddol  
o’r PAC tuag at fyd natur i  
ehangu arwynebedd cytundebau 
amaeth-amgylcheddol datblygedig 
Glastir er mwyn sicrhau gwireddu 
canlyniadau gwirioneddol dros 
gadwraeth byd natur, a gwella’r  
dull o dargedu’r arian hwn.  

Dylai hyn fod yn weithredol, ac  
yn gweithio’n effeithiol, er mwyn 
sicrhau bod targedau’n cael eu 
hadnabod a’u gwireddu yn unol â 
chynlluniau ar gyfer adferiad byd  
natur. I ganfod a yw nawdd dros 

gynlluniau amaeth-amgylcheddol yn 
darparu’r canlyniadau ecolegol priodol, 
mae angen elfen o fonitro ecolegol 
effeithiol, gan fesur llwyddiant hyd  
at lefel cynefinoedd a rhywogaethau. 

Ar y môr, rydym yn argymell y dylai 
Llywodraeth Cymru:

 Gefnogi ymarferion pysgota 
cynaliadwy drwy:

 Weithredu ymarferol Erthygl 
17 o’r Polisi Pysgodfeydd 
Cyffredin (PPC), yn enwedig 
dosrannu cyfleoedd pysgota 
wrth ddefnyddio meini prawf 
amgylcheddol. Er enghraifft, 
dylai Llywodraeth Cymru 
ddosrannu “bonws cwota” 
i gychod sy’n ateb orau ein 
Hamcanion Lles (Deddf LlFG). 
Gellid defnyddio mesurau 

 gofodol hefyd i annog newid 
i offer ac ymarferion mwy 
amgylcheddol-gyfeillgar, wrth 
sicrhau bod gweithrediadau 
pysgota mwy cynaliadwy yn  
cael mynediad neilltuol.

Dylai pwyntiau gweithredu 
Cynllun Adfer Byd Natur dargedu 
rhywogaethau sy’n prinhau, 
megis llygoden bengron y dŵr
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 Ddosrannu cyfanswm  
dalfeydd a ganiateir (CDG)  
i annog diwydiannau pysgota 
cynaliadwy nad ydyn  
nhw’n niweidiol (drwy 
weithredu’r PPC).

10 Buddsoddi yn ein 
casgliad o wybodaeth 

a thystiolaeth am adnoddau 
naturiol 
Mae bywyd gwyllt a thirluniau  
Cymru yn hoelion wyth ein heconomi. 
Rhaid i gyrff y sector cyhoeddus 
sicrhau arbenigedd yn y dyfodol  
mewn tacsonomi, ecoleg a 
chadwraeth, a darparu’r dystiolaeth 
i alluogi eraill i roi’r gweithrediadau 
gorau ar waith dros fyd natur. 

Rydym yn argymell y dylen nhw:

 Gynyddu’r lefel o gyngor sydd  
ar gael i dirfeddianwyr wrth 
ddatblygu a gwireddu cytundebau 
amaeth-amgylcheddol, yn cynnwys 

 cyngor sy’n berthnasol i gadwyni 
cyflenwi cyfan.

 Sicrhau bod yr adnoddau 
angenrheidiol ar gael, fel bod modd 
i bob awdurdod lleol gael mynediad 
i arbenigedd ecolegol digonol i 
ateb eu hoblygiadau o ran datblygu 
cynaliadwy.

 Sefydlu rhaglenni ymchwil wedi 
eu hariannu (o fewn Cymru) i 
ddarparu’r dystiolaeth i wireddu 
adferiad byd natur drwy reolaeth 
gynaliadwy o adnoddau naturiol. 

Cefnogi pobl sy’n cydweithio 
dros fyd natur 
I achub byd natur, mae angen i bob un 
ohonom chwarae ein rhan. Mae angen 
i gymdeithas gyfan ofalu am fyd natur, 
a gweithredu ar ei ran. Nawr, yn fwy 
nag erioed, mae angen i lywodraethau 
a chyrff amgylcheddol gydweithio, ochr 
yn ochr â busnesau a chymdeithas sifil,  
i helpu byd natur i’n helpu ni.

Er bod angen i’r llywodraeth a’r sector 
cyhoeddus ateb y gofynion penodol 
uchod, rydym yn sylweddoli bod rhaid  
i gyrff amgylcheddol chwarae eu  
rhan hefyd.

Wrth gydweithio, bydd y mudiad 
cadwraeth yn:

 Gweithio’n ymarferol ledled  
pob sector i ysbrydoli pobl am  
fyd natur.

 Cyd-drafod gyda rheolwyr tir 
blaengar, busnesau a chymunedau  
i nodi sut allwn ni gydweithio dros 
fyd natur.

 Helpu Llywodraeth Cymru a  
CNC i sicrhau bod llawer mwy  
o bobl yn cymryd rhan mewn  
materion yn ymwneud â 
bioamrywiaeth, eu bod yn 
ymwybodol o werth bioamrywiaeth, 
ac yn gweithredu’n bositif.

 Cyflenwi’r wybodaeth ddiweddaraf 
ar beth sy’n digwydd i fyd natur, a 
hynny’n rheolaidd, drwy gyfrwng yr 
adroddiad Sefyllfa Byd Natur.

 Cefnogi ein gwyddonwyr ardderchog 
ymysg ein dinasyddion trwy 
ddarparu cyfleoedd i wirfoddoli a 
chymryd mwy o ran yn y gwaith hwn.

 Gofalu am y mannau rydym yn 
berchen arnyn nhw ac yn eu rheoli, 
a gwneud gwelliannau er budd byd 
natur a, lle bod hynny’n bosibl, 
gwireddu buddion dros les pobl.

 Eiriol dros fyd natur a, lle bynnag  
bod angen hynny, chwarae ein rhan 

 mewn sicrhau bod Llywodraeth 
Cymru a CNC yn atebol am eu 
gweithrediadau. Byddwn hefyd yn  
eu hannog i gymryd y cyfleoedd  
sydd ar gael i helpu byd natur.

Nid yw ein cefnforoedd yn adnodd di-ben-draw, ond 
os byddwn yn eu gwarchod a’u hadfer, bydd bywyd 
gwyllt y môr a’n cymunedau arfordirol yn ffynnu.
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